
Понуда акредитованог програма      Часови разумевања и радости

ЧАСОВИ РАЗУМЕВАЊА И РАДОСТИ  
Акредитовани програм за школску 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 годину.  

Каталошки број 781 

Ако већ не можемо да не комуницирамо, нека то буде разумљиво и са радошћу!  

У времену опште ужурбаности и динамичне свакодневице, сложићете се да једва 
имамо времена за комуникацију. Захтеви и очекивања су све већи, а конструктивни 
разговори све ређи. Разумевања све мање.  

Семинар „Часови разумевања и радости“ водиће вас корак по корак ка постизању 
успеха у свим сферама живота. Помоћу практичних техника неуролингвистичког 
програмирања (НЛП) и динамичног интерактивног учења, прилагођених учењу 
одраслих, унапредићете постојеће животне вештине и развијаћете нове пословне 
вештине.  

На семинару ћете открити зашто је важно да будете у потпуности аутентични и 
јединствени у својој различитости. Научићете да ефикасније користите своје време за 
постизање циљева. Изградићете добре односе и пронаћи нове начине за решавање 
сукоба.  

Ово је прва акредитована обука на нашем подручју која комбинује најбоље од НЛП-
а: комуникацију, разумевање сопствених образаца размишљања и понашања и 
правилно постављање циљева.  

Када се усудите да кажете НЕ неважним стварима, 
рекли сте ДА свему ономе што желите и волите!  

Област: општа питања наставе;  

Компетенција: К4, К6, К9, К15, К20, К23;  

Приоритетна област: П5.  

Општи циљеви:   

- Усавршавање и развијање компетенција у области комуникације.  

- Структурисање информација, разумевање вербалне и невербалне комуникације. 

- Подстицање креативности, развој каријере.  
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Понуда акредитованог програма      Часови разумевања и радости

Циљна група су сви наставници и стручни сарадници у основним и средњим школама 
као и васпитачи и стручни сарадници у предшколским установама. 

Број учесника: дo 30;  

Трајање програма: 2 дана, 16 бодова  

Цена: 2 800,00 динара.  

Аутор програма: Тамара Влаховић, професор енглеског језика и књижевности, мастер 
комуниколог, Fellow Member Trainer IANLP, Master Trainer IN, Executive (Master) 
Coach (ECA, ICI), оснивач и власник Life&Mind Studio. 

Реализатори семинара:  

- Тамара Влаховић, тренер развојних и пословних вештина, Life&Mind Ѕtudio, Београд;  

- Маша Влаховић, дипломирани инжењер финансија, Life&Mind Studiо, Београд;; 

- Бојана Шајатовић, тренер развојних и пословних вештина, Life&Mind Ѕtudio, Београд;;  

- Душанка Протулипац Јовичић, директор ПУ “Савски венац”, Београд;; 

- Слађана Галушка, професор опште књижевности, ОШ „Свети Сава“, Београд; 

- Андријана Перић, мастер васпитач у предшколској установи ”Савски венац”, Београд;; 

- Јелена Пантић, професор разредне наставе, ОШ “Иво Андрић”, Београд; 

Особе за контакт:  

- Тамара Влаховић, tamara@lifeandmindstudio.com, +381 63 389 121  

- Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, +381 64 8605 479 
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Теме акредитованог програма “Часови разумевања и радости”

Први дан: Други дан:

1. Часови разумевања и радости 
2. Сличан се сличном радује 
3. Шта је оно што најбоље знаш да радиш  
4. Хајде да причамо нове приче 

1. Како извући најбоље од себе 
2. Обликуј свој живот 
3. Постани сам себи најбољи пријатељ 
4. Могу да будем све што желим 
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